
หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเครื่องหมายและเครื่องแตงกายของผูบัญชาการศูนย  อปพร.   
รองผูบัญชาการศูนย  อปพร.  เจาหนาที่ประจําศูนย  อปพร.  คณะกรรมการ  อปพร.  จังหวัด  และ   
คณะกรรมการ  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  ครูฝก  วิทยากร  และสมาชิก  อปพร.  ท่ีกําหนดตามรูปแบบ   
ทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ใหมี   
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัย   
ฝายพลเรือน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้  ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกรูปแบบเครื่องหมายและเครื่องแตงกายทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และใหใชรูปแบบเครื่องหมายและ   
เครื่องแตงกายทายระเบียบนี้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

บัญญัติ  จันทนเสนะ 
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 
เคร่ืองหมายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

ขอ ๔๒ 
แนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
------------------------------------- 

 ก.  ลักษณะของเครื่องหมาย อปพร. 
      เคร่ืองหมาย อปพร. ภายในมีเคร่ืองหมายธงชาติไทยแนวนอนอยูทางดานบน       
ตรงกลางมีรูปมือขวา โดยมีสัญลักษณลูกระเบิด คลื่นน้ํา ลมพายุ และไฟ อยูในอุงมือขวา 
ดานลางทางซายมือมีชอชัยพฤกษ ๑ ชอ 

 ข.  คําอธิบายความหมาย  
       (๑)  ธงชาติไทย หมายถึง สถาบันสูงสุด คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
       (๒)  มือขวา หมายถึง การใหการปองกัน ชวยเหลือ และบรรเทาภัย 
       (๓)  คลืน่น้ํา  หมายถึง อุทกภัย 
       (๔)  ลมพายุ หมายถึง วาตภัย 
       (๕)  ไฟ หมายถึง อัคคีภัย 
       (๖)  ลูกระเบิด หมายถึง ลูกระเบิดนิวเคลยีร อาวุธเคมีชีวะ ภัยทางอากาศ และ      
การกอวินาศกรรม 
       (๗)  ชอชัยพฤกษ หมายถึง ความสําเร็จ 

 ค.  เคร่ืองหมาย อปพร. ประกอบดวย 
       (๑)  เคร่ืองหมายแผนผาปกดวยไหม มีลักษณะและสีตามแบบทายระเบียบนี้     
ขนาดกวาง  ๖.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๙  เซนติเมตร 
       (๒)  เคร่ืองหมายทําดวยโลหะ มีลักษณะและสีตามแบบทายระเบียบนี้ 
ขนาดกวาง  ๒.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๓.๕  เซนติเมตร 
 
 
 

/ง.  การประดับ…. 



- ๒ - 
 

 ง.  การประดับเคร่ืองหมาย 
       (๑)  กรณีแตงกายชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ ชุดพิธีการ ใหสมาชิก อปพร. และ
เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. ประดับเครื่องหมายแผนผาตาม ขอ ค. (๑) ไวที่โคนแขนเสื้อ
ดานขวา 
       (๒)  กรณีแตงกายแบบอื่น ๆ  ใหสมาชิก อปพร. และเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. 
ประดับเข็มตาม ขอ ค. (๒) ไวที่อกเส้ือเหนอืแนวกระเปาเบื้องขวา 
       (๓)  กรณีของศูนย อปพร. ที่ต้ังที่ทําการ หรือยานพาหนะใหใชรูปแบบเดียวกับ ขอ ก. 
โดยมีขนาดและใชวัสดุตามความเหมาะสม 
 

 



เคร่ืองหมาย อปพร. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
ธงชาติไทย 
 
            มือขวา 
         (สีน้ําเงิน) 
 
 
 
      ชอชัยพฤกษ 
        (สีน้ําเงิน) 

กรอบสีทอง 
 
พ้ืนสีเหลือง 
 
ไฟ (สีขาว) 
 
ลมพายุ (สีขาว) 
 
คล่ืนน้ํา (สีขาว) 
 
ลูกระเบิด (สีขาว) 
 
พ้ืนในอุงมือสีแดง 



เคร่ืองแตงกายของ อปพร. 
ขอ ๔๕ 

แนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
 

 ๑  เครื่องแตงกายชุดฝกหรือชุดปฏิบัติการ  ประกอบดวย 

     ๑.๑   หมวก 
   เปนหมวกแก็ปทรงออน แบบ ๖ กลีบ มี ๓ แบบ 
   แบบที่  ๑  หมวกแก็ปทรงออนสีดํา สําหรับผูบังคับบัญชา และเจาหนาที่ประจํา
ศูนย อปพร. 
        ๑)   เคร่ืองหมายหนาหมวก มีเคร่ืองหมาย  อปพร. เปนแผนผาปกดวยไหม 
ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร ที่ตรงกึ่งกลางหนาหมวก 
       ๒)  สัญลักษณบนปกหมวก มีสัญลักษณเปนรูปชอชัยพฤกษ ระหวาง
ชอชัยพฤกษ มีรูปดาว ๘ แฉก และรูปตราสิงหอยูภายใน  มีรายละเอียดการใชกับบุคคลแตกตางกัน 
ดังนี้ 
             (ก)  ผูบัญชาการศูนย อปพร. กลาง รองผูบัญชาการศูนย  อปพร. 
กลาง  ผูอํานวยการศูนย  อปพร. กลาง รองผูอํานวยการศูนย  อปพร. กลาง ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  
จังหวัด  รองผูอํานวยการศูนย  อปพร. จังหวัด  ผูอํานวยการศูนย อปพร. กรุงเทพมหานคร    
รองผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการศูนย อปพร. เขต รวมทั้งเจาหนาที่
ประจําศูนย  อปพร. ที่ดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๙ หรือเทียบเทาข้ึนไป  ในศูนย อปพร. กลาง    
มีสัญลักษณบนปกหมวกรูปชอชัยพฤกษ  ๒  ชอ 
            (ข)  ผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ/ ก่ิงอําเภอ  ผูอํานวยการ    
ศูนย  อปพร. เทศบาล  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  องคการบริหารสวนตําบล  ผูอํานวยการ          
ศูนย อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร และผูอํานวยการศูนย อปพร. เมืองพัทยา รวมทั้งเจาหนาที่
ประจําศูนย  อปพร.  ที่ดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๘ หรือเทียบเทาข้ึนไป  ในศูนย อปพร. แตละแหง
ดังกลาว  มีสัญลักษณบนปกหมวกรูปชอชัยพฤกษ ๑ ชอ 
   แบบที่  ๒  หมวกแกป็ทรงออนสีดํา สําหรับคณะกรรมการ อปพร. จังหวัด และ
คณะกรรมการ อปพร. กรุงเทพมหานคร   

/๑)  เคร่ืองหมาย…. 



- ๒ - 
         ๑)  เคร่ืองหมายหนาหมวก  มีเคร่ืองหมายรูปอุณาโลมเปนแผนผา 
ปกดวยไหมขนาดกวาง  ๓.๕  เซนติเมตร ยาว ๔ เซนติเมตร  ดานลางมีตัวหนังสือ “เมตตา กลาหาญ”      
ที่ตรงกึ่งกลางหนาหมวก 
         ๒)  สัญลักษณบนปกหมวก มีสัญลักษณเปนด้ินทอง ๑ เสน 
   แบบที่  ๓   หมวกแก็ปทรงออนสีกากี สําหรับครูฝก วิทยากร และสมาชิก อปพร.   
         ๑)   เคร่ืองหมายหนาหมวก มีเคร่ืองหมายรูปอุณาโลม  เปนแผนผา  
ปกดวยไหมขนาดกวาง  ๓.๕  เซนติเมตร ยาว ๔  เซนติเมตร  ดานลางมีตัวหนังสือ “เมตตา กลาหาญ”      
ที่ตรงกึ่งกลางหนาหมวก 
         ๒)  ไมมีสัญลักษณบนปกหมวก   

 ๑.๒  เสื้อ 
         เส้ือมี ๔ แบบ 
         (๑)  เส้ือคอเปดสีกากี ตัวเส้ือปลอยยาวถึงสะโพก ปกเส้ือแบะ มุมปกแหลม ตัวเส้ือ
ดานหนาผาตลอดไมมีสาบ มีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสอง 
ตรงดานในชิดลําตัวติดแผนรัดขอมือกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร หางจากปลายแขนเสื้อ
พองาม ชายเปนรูปส่ีเหลี่ยมชี้ไปทางดานหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับแขนเสื้อในแนวเดียวกันมีดุม
อีก  ๑  ดุม สําหรับรัดปลายแขนเสื้อ ตัวเส้ือดานหนามีกระเปาบนและลางขางละ  ๒  กระเปา 
กระเปาบนเปนกระเปาปะไมมีแถบ มีปกรูปส่ีเหลี่ยมมุมเสมอกัน ขัดดุมตรงกลางปก ๑ ดุม         
มุมกระเปาตัดมนพองาม กระเปาลางเปนกระเปายามยึดชาย ตัวกระเปาพับจีบตรงกลาง มุมกระเปา
ตัดมนพองาม  มีปกรูปส่ีเหลี่ยมมุมปกเย้ืองเฉียงตํ่าไปทางขางตัวเล็กนอยพองาม  ขัดดุม  ๒  ดุม 
ตรงมมุปกดานลาง เส้ือดานหลังในแนวเอวมีแผนผา ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐  เซนติเมตร 
๒ แผน ชายพับเหลี่ยมชี้ไปทางดานขางขัดดุม ๑ ดุม ติดกับตัวเส้ือ และในระดับเดียวกันมีดุมที่
ตะเข็บขางอีกขางละ ๑  ดุม  สําหรับรัดเอว ดุมทั้งส้ินใชดุมกลมแบนขนาดเสนผาศูนยกลาง      
๒   เซนติเมตร   ทําดวยวัตถุสีกากี   เมื่อสวมเส้ือนี้ใหปลอยชายเส้ือไวนอกกางเกงหรือจะสวมโดยพับ 
แขนเสื้อทั้งสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได 
         (๒)  เส้ือคอเปดสีกากี ตัวเส้ือปลอยยาวถึงสะโพกชายตรง ปกเส้ือแบะ มุมแหลม  
ตัวเส้ือดานหนาผาตลอด ไมมีสาบ มีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ตัวเส้ือดานหนา     
มีกระเปาขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาปะไมมีแถบ มีปกรูปส่ีเหลี่ยมมุมปกเสมอกัน ขัดดุม     
ตรงกลางปก ๑ ดุม มุมกระเปาตัดมนพองาม เมื่อสวมเส้ือนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง และจะ
พับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นไวเหนือขอศอกก็ได 

/(๓)  เส้ือก๊ัก…. 



- ๓ - 
         (๓)  เส้ือก๊ักแบบทั้งตัวเวาหนา ทําดวยผาตาขายชนิดเสนใย POLYESTER  สีแสด 
กุนชายเสื้อสีดํา   ก่ึงกลางเสื้อดานหนามีเคร่ืองหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๑๕ เซนติเมตร           
ยาว ๒๑  เซนติเมตร เหนือและใตเคร่ืองหมาย   อปพร.  มีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเส้ือ   ๑  แถบ  
แตละแถบกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร ก่ึงกลางเสื้อดานหลังมีอักษร อปพร. สีขาว สูงประมาณ 
๘ เซนติเมตร และตัวอักษรสีขาว ระบุชื่อหนวย อปพร. ที่สังกัด สูงประมาณ ๒ เซนติเมตร  
เหนือและใตอักษรดังกลาวมีแถบสะทอนแสงสีเงินพาดขวางตัวเส้ือ ๑ แถบ แตละแถบกวาง
ประมาณ  ๒  เซนติเมตร ดานขางของเสื้อทั้ง ๒ ขาง มีตัวกดล็อกสําหรับยึดเส้ือดานหนาและดานหลัง
ไวดวยกัน ขางละ ๒ ตัว 
         (๔)  เส้ือยืดแขนยาวสีดํา ปกเส้ือสีดํา ดานหนาใตคอเส้ือผาพองาม  อกเส้ือดานขวา
มีเคร่ืองหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร ใตเคร่ืองหมายมีแถบสะทอน
แสงสีเงินพาดขวางตัวเส้ือ ๒ แถบ แตละแถบกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร ดานหลังของเสื้อมีแถบ
สะทอนแสงขนาดกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร ๒ แถบ พาดขวางตัวเส้ือ เหนือแถบสะทอนแสง          
มีเคร่ืองหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๙ เซนติเมตร ใตเคร่ืองหมายมีอักษร อปพร.  
สีขาว สูงประมาณ ๔ เซนติเมตร และตัวอักษรสีขาว ระบุชื่อหนวย อปพร. ที่สังกัด สูงประมาณ  
๒ เซนติเมตร เมื่อสวมเส้ือนี้ใหสอดชายเสื้อไวในกางเกง 

         เส้ือแบบ (๑) และ (๒) ใหปกชื่อและชื่อสกุล ดวยไหมสีดําตัวอักษรสูงไมเกิน   
๑.๕ เซนติเมตร ไวเหนือกระเปาเส้ือดานขวา และใหปกตําแหนงตามสายงานปกติหรือตําแหนง
ในศูนย อปพร. ดวยไหมสีดํา ตัวอักษรสูงไมเกิน ๑.๕ เซนติเมตร ไวเหนือกระเปาเส้ือดานซาย  
ที่ก่ึงกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๖.๕ เซนติเมตร   ยาว  ๙  เซนติเมตร 
และที่ก่ึงกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาแสดงสังกัดโคงไปตามแนวตะเข็บเส้ือ พื้นสีดํา เดินขอบ
ดวยไหมสีทอง  ภายในปกชื่อหนวย  อปพร. ที่สังกัดดวยไหมสีทอง ตัวอักษรสูงประมาณ  ๑  เซนติเมตร   

 ๑.๓  กางเกง 
         กางเกงเปนกางเกงขายาวสีกากี  ไมพับปลายขา  ปลายขายาวปดตาตุม  กวาง       
ไมนอยกวา  ๑๘ เซนติเมตร และไมเกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีหวงกวางไมเกิน ๑ เซนติเมตร 
๗ หวง  ทําดวยผาสีเดียวกับกางเกง สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บกางเกงดานขางมีกระเปาเจาะ     
ขางละ ๑ กระเปา ปากกระเปาเฉียงไมมีปก ในแนวตะเข็บขากางเกงทั้งสองขางมีกระเปาปะยึดชาย  
ชายลางเย็บติดกับกางเกง  ชายหลังจีบเพื่อใหขยายตัวได  มีปกรูปส่ีเหลี่ยม  ชายปกดานบนและ
ดานหนาเย็บติดกับขากางเกง ขัดดุมที่ก่ึงกลางปกและมุมปกที่เปดแหงละ ๑ ดุม ดานหลังมีกระเปาหลัง  
๒ กระเปา เปนกระเปาเจาะ มีปกรูปส่ีเหลี่ยม ขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุมปกดานลาง 

/กางเกง…. 
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         กางเกงนี้ เมื่อสวมประกอบกับรองเทาสูงคร่ึงนองหรือรองเทาเดินปา ใหสอด  
ปลายขากางเกงไวภายในรองเทา  แตในบางโอกาสจะไมสอดปลายขากางเกงไวภายในรองเทาก็ได 
 ๑.๔  เข็มขัด 
            เข็มขัดเปนเข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓  เซนติเมตร  หัวเข็มขัดทําดวยโลหะรมดํา
รูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร โปรงไมมีเข็มสอดรู ปลายเข็มขัดหุมดวยโลหะรมดํา
กวาง ๑ เซนติเมตร  

 ๑.๕  เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม) 
         ทําดวยผาไมติดไฟ สีสม ตัวเส้ือดานหนาผาตลอดถึงกางเกง ติดซิปและมีสาบ  
ซอนปดซิปตลอดแนว แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ปลายแขนเสื้อทั้งสองขัดดุมขางละ ๑ ดุม  
สําหรับรัดปลายแขนเสื้อ ตัวเส้ือดานหนามีแถบสะทอนแสงพาดขวางลําตัว ๒ แถบ แตละแถบ
กวางประมาณ ๒ เซนติเมตร อกเส้ือดานซายมีเคร่ืองหมาย อปพร. ขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร 
ยาว  ๒.๕ เซนติเมตร อกเส้ือดานขวาปกชื่อและตําแหนงดวยไหมสีทอง ตัวอักษรสูงไมเกิน  
๑.๕  เซนติเมตร  ใตแถบสะทอนแสงมีกระเปาเจาะเฉียงขางละ ๑ ใบ ปากกระเปาติดซิป เส้ือดานหลังมี
แถบสะทอนแสงกวางประมาณ ๒ เซนติเมตร พาดขวางลําตัว ๑ แถบ ใตแถบสะทอนแสง มีอักษร 
“  อปพร. ” สีขาว สูงประมาณ ๖ เซนติเมตร โคนแขนเสื้อดานขวาประดับเครื่องหมาย อปพร. 
โคนแขนเสื้อดานซาย มีแผนผาสีดํา ขนาด ๒ เซนติเมตร เดินขอบดวยไหม ภายในระบุชื่อหนวย  อปพร. 
ที่สังกัด ปกดวยไหมสีทอง ตัวอักษรสูงประมาณ  ๑  เซนติเมตร แขนเสื้อทอนลางมีแถบสะทอนแสง   
ขางละ ๑ แถบ  กวางประมาณ ๒ เซนติเมตร 

            บริเวณเอวมีแถบคลายลักษณะขอบกางเกง  กวางประมาณ ๔ เซนติเมตร ดานหลัง
บริเวณตะเข็บเส้ือมีแผนผา ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ขางละ ๑ แผน         
ชายพับเหลี่ยมชี้เขาหากัน ขัดดุมขางละ ๑ ดุม ถัดเขามาดานในมีดุมอีกขางละ  ๑  ดุม สําหรับรัดเอว  
ดุมทั้งส้ินใชดุมกลมแบนสีเดียวกับเส้ือ 

         ชุดทอนลางเปนกางเกง ดานหนามีกระเปาเฉียงดานละ ๑ กระเปา ดานหลังมี
กระเปาเจาะขางละ ๑ กระเปา ขากางเกงมีกระเปาขางละ ๑ กระเปา กลางปกกระเปาขัดดุม ๑  ดุม  
ปลายขากางเกงติดซิปสําหรับรัดปลายขากางเกง ขากางเกงทั้งสองขางติดแถบสะทอนแสง     
ขางละ ๒ แถบ แตละแถบกวาง ๒ เซนติเมตร  

         กรณีแตงกายดวยชุดนี้ไมตองใชเข็มขัด 

/๑.๖  รองเทา…. 
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 ๑.๖  รองเทา ถุงเทา 
         รองเทามี ๓ แบบ คือ 

(๑)  รองเทาสูงคร่ึงนองหนังสีดํา 
(๒)  รองเทาเดินปาสีดํา 

          (๓)  รองเทาหุมขอ หรือหุมสน ทําดวยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง หรือผาใบสีดํา 
รองเทาทุกแบบตองมีสน ไมมีร้ิวและลวดลาย ถุงเทาสีดํา 

 ๒  เครื่องแตงกายชุดพิธีการ  ประกอบดวย 

      ๒.๑  หมวก    
              เปนหมวกหนีบสีกากี ตอนหนาและตอนหลังลาดมน มีสาบโดยรอบปายเฉียงจาก
ทางดานหนาลงไปทางดานซาย ดานซายเหนือขอบหมวกหางจากมุมพับดานหนา ๔ เซนติเมตร 
มีเคร่ืองหมายรูปอุณาโลมทําดวยโลหะสีทอง ขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร     
ริมบนของสาบหมวกมีขลิบ กวาง ๐.๕ เซนติเมตร โดยขลิบแตละชนิด จะใชกับบุคคลแตกตางกัน 
ดังนี้ 
  (๑)   ขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๒ แถบ ใชกับผูบัญชาการศูนย อปพร. กลาง  
รองผูบัญชาการศูนย  อปพร. กลาง  ผูอํานวยการศูนย  อปพร. กลาง  รองผูอํานวยการศูนย  อปพร. 
กลาง  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด   รองผูอํานวยการศูนย  อปพร.  จังหวัด  ผูอํานวยการ   
ศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  รองผูอํานวยการศูนย  อปพร.  กรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการ  
ศูนย อปพร. เขต รวมทั้งเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. กลาง ที่ดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๙ หรือ
เทียบเทาข้ึนไป  
  (๒)   ขลิบทําดวยแถบไหมสีทอง ๑ แถบ ใชกับผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ/ 
ก่ิงอําเภอ  ผูอํานวยการศูนย  อปพร. เทศบาล  ผูอํานวยการศูนย  อปพร.  องคการบริหาร      
สวนตําบล  ผูอํานวยการ  ศูนย  อปพร. เขตในกรุงเทพมหานคร  และผูอํานวยการศูนย อปพร. 
เมืองพัทยา  รวมทั้งเจาหนาที่ประจําศูนย  อปพร.  ที่ดํารงตําแหนงต้ังแตระดับ ๘ หรือเทียบเทา     
ข้ึนไป  ในศูนย อปพร.  แตละแหงดังกลาว   
  (๓)   ขลิบทําดวยแถบไหมสีเงิน ๑ แถบ ใชกับเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. ทุกระดับ 
ที่ไมใชเจาหนาที่ประจําศูนย  อปพร. ตาม (๑)  หรือ  (๒)    
  (๔)  ขลิบทําดวยแถบไหมสีแดง ๑ แถบ ใชกับคณะกรรมการ อปพร. จังหวัด และ
คณะกรรมการ อปพร. กรุงเทพมหานคร  
 

/(๕)   ขลิบทําดวย…. 



- ๖ - 
  (๕)   ขลิบทําดวยแถบไหมสีดํา ๑ แถบ ใชกับวิทยากร  ครูฝก  และสมาชิก อปพร.   

     ๒.๒  เสื้อ 
              เส้ือคอพับสีกากีแขนยาวรัดขอมือ มีดุมที่ขอมือขางละ ๑ ดุม มีกระเปาเย็บติดที่
หนาอกเสื้อขางละ ๑ กระเปา เปนกระเปาเส้ือชนิดไมมีแถบกลางกระเปาและใบปกกระเปาเปนรูป 
ส่ีเหลี่ยมผืนผา มุมกระเปาและมุมปกกระเปาเปนรูปตัดพองาม ที่ปากกระเปาทั้งสองขางติดดุม 
ขางละ ๑  ดุม สําหรับขัดใบกระเปา ตัวเส้ือผาอกตลอด มีสาบกวาง ๓.๕ เซนติเมตร ติดดุมตามแนว  
อกเส้ือ ๕ ดุม ระยะหางกันพอสมควร   ที่ไหลเส้ือประดับอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ ยาวตามความยาว
ของบาเย็บติดกับเส้ือเหนือบาทั้งสองขางจากไหลไปคอ  ปลายมน  ดานไหลกวาง ๔ เซนติเมตร 
ดานคอกวาง ๓  เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมติดกับตัวเส้ือ  ดุมทั้งส้ินใชดุมกลมแบน  ทําดวยวัตถุ   
สีเดียวกับเส้ือ  ปกเส้ือประดับอักษร “ อปพร.” ทําดวยโลหะสีทองทั้งสองดาน โดยตัวอักษรขนานกับ
ขอบปกเสื้อดานบน หางประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร และหางขอบปกเสื้อดานหนาประมาณ ๒ เซนติเมตร 

 ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  ใหประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ที่อกเส้ือเหนือกระเปาดานซาย    เหนือกระเปาเส้ือดานขวาใหมีปายชื่อทําดวยโลหะพื้นสีดํา  ขนาดกวาง 
ไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร ยาวไมเกิน ๗.๕ เซนติเมตร ที่ก่ึงกลางโคนแขนเสื้อดานขวาประดับ
เคร่ืองหมาย  อปพร. ที่ก่ึงกลางโคนแขนเสื้อดานซายมีแผนผาแสดงสังกัด โคงไปตามแนวตะเข็บเส้ือ  
พื้นสีดํา เดินขอบดวยไหมสีทอง ภายในปกชื่อหนวย อปพร. ที่สังกัดดวยไหมสีทอง ตัวอักษรสูง
ประมาณ ๑ เซนติเมตร 

 ๒.๓   กางเกง กระโปรง 
           ชาย  ใหใชกางเกงแบบราชการสีกากีขายาวไมพับปลายขา 
           หญิง  ใหใชกระโปรงสีกากี ยาวปดเขา  ปลายบานเล็กนอย   ไมมีกระเปา   

 ๒.๔   เข็มขัด 
           เข็มขัดเปนเข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําดวยโลหะ    
สีทอง เปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ปลายมน  กวาง  ๒.๕   เซนติเมตร  ยาว ๕  เซนติเมตร มีเคร่ืองหมาย  อปพร. 
ขนาดกวาง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๓.๕ เซนติเมตร อยูก่ึงกลางหัวเข็มขัด ปลายหัวเข็มขัดหุมดวย
โลหะสีทองกวาง ๑ เซนติเมตร 

 ๒.๕   รองเทา  ถุงเทา 
            ชาย  ใหใชรองเทาหุมสน ทําดวยหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ถุงเทาสีดํา 
            หญิง  ใหใชรองเทาหุมสนแบบปดปลาย  ทําดวยหนัง  หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา  
 



เคร่ืองหมายหนาหมวก ครูฝก วิทยากร และสมาชกิ อปพร.

๔ ซม.

๓.๕ ซม.

กรอบสีน้ําตาล
พ้ืนสีน้ําตาล
รัศมี ( สเีหลือง )
รูปอุณาโลม ( สเีหลือง )
แพร ( สีเหลือง )
ตัวอักษร ( สีดํา )

เคร่ืองหมายหนาหมวกเจาหนาที่ประจําศูนย อปพร.

๔ ซม.

๕ ซม.

กรอบสีทอง
พ้ืนสีเหลือง

ไฟ ( ขาว )
ลมพายุ ( สีขาว )
ลูกระเบิด ( สขีาว)
คลื่นน้ํา ( สีขาว )
พ้ืนในอุงมือสีแดง

ธงชาติไทย

มือขวา
(สีน้าํเงิน)

ชอชัยพฤกษ
(สีน้ําเงิน)



สัญลักษณบนปกหมวก อปพร.
๑. รูปชอชัยพฤกษ ๒ ชอ
แบบที่ ๑ (ก)

๒. รูปชอชัยพฤกษ ๑ ชอ
แบบที่ ๑ (ข)

๓. มีดิ้นทองริมปกหมวก ๑ เสน
แบบที่ ๒ 

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสงิหอยูภายใน )

ชอชัยพฤกษ
( ๒ ชอ )

ดาว ๘ แฉก
( มีตราสงิหอยูภายใน )

ชอชัยพฤกษ
( ๑ ชอ )

ดิ้นทองหางจากปกขอบหมวก ๑ เซนติเมตร

๑ ซม.



 
 

                   
                       บุคลากร 

 
 
               เครื่องแตงกาย 

ผบ. ศูนย อปพร. กลาง        
รอง ผบ. ศูนย อปพร. กลาง    
ผอ. ศูนย     อปพร. กลา ง /

จังหวัด / กทม.   รอง  ผอ. ศูนย  
อปพร. กลาง /  จังหวัด / กทม.   
ผอ. ศูนย อปพร. เขต   และ     
เจาหนาที่ประจําศูนย อปพร. 
กลาง  ต้ังแตระดับ  ๙ หรือ

เทียบเทาข้ึนไป 

ผอ. ศูนย อปพร.     
อ. /ก่ิง อ.  เทศบาล 
อบต.   เขตใน  กทม.  
เมืองพัทยา   และ      

เจาหนาที่ประจําศูนย 
อปพร. ที่ดํารง

ตําแหนงระดับ ๘ หรือ
เทียบเทาข้ึนไป   ใน
ศูนย อปพร. ดังกลาว 

จนท. 
ประจํา 
ศูนย 
อปพร.   
ทุกระดับ 

คกก. 
อปพร. 
จังหวัด
และ 
กทม. 

วิทยากร/
ครูฝก
สมาชิก 
อปพร. 

๑.  หมวก 
      เปนหมวกแกป 

 * หมวกแกปทรงออน สีดํา แบบ ๖ กลีบ 
 * หมวกแกปทรงออน สีกากี แบบ ๖ กลีบ 

 

 
 

* 
 

 
 

* 

 
 

* 

 
 

* 

 
 
 

* 
 

๒.  เครื่องหมายหนาหมวก 
     * เครื่องหมาย อปพร. ปกบนแผนผาดวย 
ไหม ขนาด ๔ x ๕ เซนติเมตร ติดท่ีกึ่งกลาง      
หนาหมวก 
    * รูปอุณาโลมปกบนแผนผาดวยไหม 
ขนาด ๓.๕ x ๕ เซนติเมตร  ติดท่ีกึ่งกลาง 
หนาหมวก 
 

 
* 
 
 
 

 
* 

 
* 

 
 
 
 

* 

 
 
 
 

* 

๓.  สัญลักษณบนปกหมวก 
      * รูปชอชยัพฤกษ ๒ ชอ ระหวางชอมีดาว 
๘ แฉก มีตราสิงหอยูภายในรูปดาว 
     *  รูปชอชยัพฤกษ ๑ ชอ ระหวางชอมีดาว 
๘ แฉก มีตราสิงหอยูภายในรูปดาว 
     * มีด้ินทองริมปกหมวก ๑ เสน 
     * ไมมีสัญลักษณ 
 

 
* 
 
 
 

 
 
 

* 

 
 
 
 
 
 
 

* 

 
 
 
 
 

* 

 
 
 
 
 
 
 

* 

 
 





เครื่องแตงกาย

ดานหนา ดานหลัง

แบบเสื้อ                       (แบบ ๑)

ดานหนา ดานหลัง
ดานขาง

แบบกางเกง





เสื้อก๊ักแบบทัง้ตัวเวาหนา

ดานหลงั

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.อปพร.
 ศูนย อปพร.เทศบาลเมืองเลย

ดานหนา

อักษรสีขาว สูง ๘ ซม.

กุนขอบสีดาํ

เครื่องหมาย อปพร.
กวาง ๑๕ ซม. ยาว ๒๑ ซม.

อักษรสีขาวสงู ๒ ซม.

ผาตาขายเสนใย POLYESTER สีแสด



เสื้อยืด อปพร.แขนยาว

ดานหนา ดานหลัง

 อปพร.
ศูนย อปพร. อบต. จังหาร

แถบสะทอนแสง 
กวาง ๒ ซม.

อักษรสีขาว สูง ๔ ซม.

อักษรสีขาว 
สูง ๒ ซม.

เครื่องหมาย อปพร. กวาง ๖.๕ ซม. ยาว ๙ ซม.





เสื้อตอเนื่องกับกางเกง (ชุดสวม)

ดานหนา ดานหลัง
แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.

อปพร.
อักษรสีขาว สูง 
๖ ซม.

แถบสะทอนแสง กวาง ๒ ซม.





เคร่ืองแตงกาย (ชุดพิธีการ) 
 

แบบเสื้อ 
 

 
 

        เส้ือคอพับสีกากี  ปกเส้ือประดับอักษร        
         อปพร. ทําดวยโลหะสีทอง 
         อินทรธนู ดานไหลกวาง ๔ ซม.                   
         ดานคอกวาง ๓ ซม. 

     สาบเส้ือกวาง ๓.๕ ซม. 
 

แบบกระโปรง 
      สีกากี  ยาวปดเขา          
      ปลายบานเล็กนอย 

รองเทาหุมสน ทําดวยหนัง   
หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา 

เข็มขัดดายถักสีดํา ขนาดกวาง ๓ ซม.           
หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีทองขนาดกวาง  
๒.๕ ซม. ยาว ๕ ซม. มีเครื่องหมาย อปพร. 
ขนาด กวาง ๒.๕ ซม. ยาว ๓.๕ ซม.            
อยูกึ่งกลางหัวเข็มขัด 






